


>>>> Dentro desse setor, o Brasil tem se 
firmado como um dos líderes globais nos 
mercados de grãos. Com duas safras anuais, 
ampla disponibilidade de chuvas e terra, além 
de grande know-how em agricultura, o País 
tem potencial para continuar aumentando 
sua participação no agronegócio mundial. 
Responsável por 12,4% das exportações 
brasileiras do setor em 2019, o Rio Grande do 
Sul tem um papel relevante neste contexto. De 
janeiro a maio de 2020, o Estado exportou um 
total de US$ 3,8 bilhões e importou apenas US$ 
299 milhões, resultando em um saldo positivo 
de comércio exterior. <<<<

O segmento de grãos apresenta diferenciações 

importantes quanto ao seu consumo. O milho 

e a soja são destinados, principalmente, para o 

consumo animal, portanto têm o seu crescimento 

atrelado ao desempenho dos setores vinculados 

à cadeia pecuária. Além disso, possuem caráter 

de commodity energética, pois parte do consumo 

global destina-se à produção de etanol (milho) e 

biodiesel (soja). A produção de etanol a partir do 

milho representou cerca de 4,6% do total brasileiro 

em 2019, e apresenta uma tendência de aumento. 

Já o biodiesel obtido a partir da soja, de acordo 

com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), respondeu por 82% do 

total produzido em 2019. No caso da soja brasileira, 

a produção para combustível é apenas o seu quarto 

destino, atrás do grão para exportação, do farelo e 

do óleo de cozinha.

O arroz e o trigo, por sua vez, têm a maior parte 

da demanda voltada à alimentação humana, sendo 

dois dos grãos mais consumidos no mundo. No caso 

do arroz, o Brasil é o principal produtor fora da Ásia, 

continente que concentra cerca de 90% de toda a 

produção do grão no mundo. O Rio Grande do Sul 

ocupa um lugar de destaque, já que responde por 

70% da produção brasileira. 

No que se refere ao trigo, o País é historicamente 

dependente das importações, principalmente da 

Argentina. Em nível global, a União Europeia é o 

maior produtor mundial, com aproximadamente 

20% da produção. Por ser um item importante da 

cesta básica, o trigo acaba tendo a demanda muito 

menos impactada em momentos de crise, mas, em 

contrapartida, também não é tão fortalecido na 

retomada econômica. 

     1. CENÁRIO ATUAL

As medidas restritivas adotadas para conter a 

disseminação da Covid-19 estão sendo sentidas 

pela economia global, revertendo expectativas 

de crescimento, reduzindo a produção de 

bens e a oferta de serviços e impactando 

diretamente o emprego e a renda. Em todo o 

mundo, a perspectiva de futuro é repleta de 

incertezas devido à dificuldade de se estimar 

com precisão os efeitos de curto e longo prazo 

do combate à pandemia.

Todavia, como já visto em outros períodos 

de crise, alguns setores são menos afetados 

pelo cenário global adverso e, em alguns nichos 

ou geografias, acabam sendo até beneficiados 

por estarem expostos a alguma variável 

macroeconômica específica. Neste contexto, o 

agronegócio, no Brasil, é apontado como um 

dos setores que têm tido oportunidades de 

ganhos, ainda que de maneira diversa entre as 

culturas agropecuárias.

A análise apresentada a seguir é a primeira de 

uma série de relatórios focados no agronegócio, 

nas implicações da crise decorrente do novo 

coronavírus e nas perspectivas de médio 

e longo prazo. Em linhas gerais, é possível 

afirmar que, embora os preços internacionais 

estejam sendo fortemente afetados, o efeito 

da Covid-19 no segmento de grãos brasileiro 

foi limitado. Outros fatores internos e externos 

tiveram impactos mais relevantes no segmento, 

como a guerra comercial entre EUA e China, a 

Peste Suína Africana e a estiagem que atingiu 

as colheitas no sul. Desse modo, a demanda 

por grãos permanece firme, e a desvalorização 

da moeda brasileira vem contribuindo para a 

manutenção de uma posição de destaque do 

País no mercado internacional. 

     2. PANORAMA DO
     SEGMENTO DE GRÃOS

Uma das principais atividades econômicas e um 

importante vetor para o crescimento da economia 

brasileira, o agronegócio representa 21,4% do PIB 

nacional e, em 2019, respondeu por 43,2% das 

exportações – o equivalente a US$ 96,76 bilhões. 
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     3. O MERCADO CHINÊS
     DE GRÃOS

Maior destino das exportações do agronegócio 

brasileiro, a China possui uma produção 

autossuficiente no que diz respeito aos principais 

grãos para alimentação humana (trigo e arroz). A 

importação de grãos para este propósito representa 

entre 1% e 3% do consumo doméstico. Além disso, 

o governo possui grande estoque destes produtos 

para suprir a demanda interna. 

Por outro lado, a China é altamente dependente 

da importação dos insumos agrícolas utilizados 

para o consumo animal, principalmente da soja: 

85% da demanda doméstica pelo grão é suprida 

por outros países, o que coloca os chineses como 

os principais importadores do produto no mundo. 

Estima-se que o volume dessa dependência 

continuará a crescer na próxima década.

Ao longo de 2019, o mercado agropecuário 

da China enfrentou um grande desafio com 

a disseminação da Peste Suína Africana, uma 

doença viral que começou a ser identificada em 

suínos de subsistência no final de 2018 e dizimou 

praticamente metade do rebanho chinês. Como 

um dos maiores consumidores de carne suína do 

mundo, o País se viu obrigado a aumentar a sua 

importação do produto para suprir a demanda 

interna. Se, por um lado, isso beneficiou a produção 

da carne suína brasileira, por outro, a crise sanitária 

acabou impactando negativamente o mercado 

mundial de soja, visto que a China deixou de 

importar os volumes do grão que se destinariam a 

alimentar os animais. 

>>>> Em 2020, a eclosão da Covid-19 e o 
consequente bloqueio das cidades trouxeram 
consideráveis consequências negativas tanto 
para os setores de grãos e óleos comestíveis 
como para o setor de carnes (consumo e 
distribuição). A escassez de mão de obra foi 
o principal problema enfrentado durante os 
períodos de lockdown. Entretanto, após dois 
meses de paralisação, o País viu a sua indústria 
de grãos voltar ao normal. No início de março, a 
taxa de produção das empresas chinesas havia 
retornado a 100%, com capacidade total de 
428 mil toneladas por dia para o trigo e 433 mil 
toneladas para o arroz. <<<<

Outro evento que gerou repercussão no mercado 

de grãos chinês em 2020 foi a assinatura da Fase 

Um do novo acordo comercial entre Washington e 

Pequim, em janeiro, no qual a China comprometeu-

se a comprar US$ 32 bilhões a mais em produtos 

agrícolas dos EUA por dois anos. Embora promissor, 

o acordo não contemplava o alastramento da 

Covid-19 que, somado à Peste Suína Africana e 

à disponibilidade de grãos brasileiros a preços 

atrativos, trouxe desafios adicionais para o alcance 

das metas propostas. 

Além disso, as relações sino-americanas 

vêm se deteriorando nos últimos meses e 

devem permanecer assim até as eleições para a 

presidência dos EUA. Desse modo, será necessário 

acompanhar com atenção os desdobramentos da 

guerra comercial para compreender os impactos 

vindouros no segmento mundial de grãos.

     4. SOJA
Em 2019, em decorrência da Peste Suína 

Africana, a China reduziu a demanda global por soja, 
visto que metade do grão importado é destinado à 
alimentação do seu rebanho suíno. Para 2020, no 
entanto, a previsão é de que a importação do grão 
registre elevação. O relatório publicado em junho 
pelo Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) prevê que os chineses comprarão 
94 milhões de toneladas em 2020 – o que 
representaria 6,2% acima do montante importado 
no ano anterior. 

Se confirmada, essa previsão impacta 
positivamente o agronegócio brasileiro, uma vez 
que o País é o principal fornecedor de soja para 
o mercado chinês. Em 2018, por exemplo, a China 
comprou um total de 90 milhões de toneladas 
do grão, dos quais quase 70 milhões saíram 
do Brasil. Os dados referentes à exportação 
brasileira confirmam a importância desta relação 
comercial: mais de 60% de toda a soja exportada 
pelo País ao longo de um ano tem como destino 
o mercado chinês.

Em maio de 2020, a exportação de soja do Brasil 
atingiu 15,6 milhões de toneladas com aquisições 
firmes da China, que vai retomando a sua economia. 
Também influenciado pela guerra comercial entre 
EUA e China, esse volume representa um aumento 
de 53% na comparação com maio de 2019, de 
acordo com dados publicados pela Secretaria de 

Comércio Exterior (Secex).
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Em 2019, o Rio Grande do Sul atingiu o posto 

de segundo maior produtor de soja brasileiro, 

sendo superado apenas pelo Mato Grosso. O 

Estado produziu 16,7% do valor bruto do País – o 

equivalente a 19,2 milhões de toneladas. 

No começo de 2020, porém, o território 

gaúcho foi acometido por uma forte estiagem. 

Embora outras culturas também tenham sido 

impactadas, a cadeia da soja foi a que registrou os 

maiores prejuízos devido a sua grande extensão 

(5,8 milhões de hectares) e por conta de a 

estiagem ter acontecido em um período de maior 

vulnerabilidade da safra.

Segundo levantamento da Emater, houve 

queda de 45,8% na produção do grão, 

especialmente na metade sul do Estado. Como 

resultado dessa questão climática, a produção 

foi de 10,6 milhões de toneladas – bem abaixo 

da expectativa de 19,7 milhões (vale lembrar que 

essa queda expressiva também é resultado de 

uma base de comparação alta, uma vez que a 

safra anterior atingiu recordes históricos).
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do que vem ocorrendo no mercado internacional. 
Nos EUA, por exemplo, no dia 31 de maio deste ano, 
o preço do bushel fechou em US$ 8,43. No mesmo 
período do ano passado, este valor era de US$ 8,78.

margem de lucro dos produtores brasileiros em um 
dos níveis mais elevados da sua história. Devido à 
estiagem, este cenário não reflete a situação do Rio 
Grande do Sul. Enquanto a margem líquida registrou 
um aumento significativo nos demais Estados 
produtores, a safra gaúcha apresentou margens 
menores na comparação com 2019. Nos locais mais 
afetados pela seca, como a Região da Fronteira, a 
estimativa é de que tenham sido registrados até 
prejuízos, com a margem líquida chegando a -15%.

moeda americana tende a afetar direta e totalmente o 
preço de venda dos grãos, mas apenas parcialmente 
os custos, pois somente uma parte dos insumos está 
sujeita à variação cambial. Outro importante fator na 
produção consiste na mão de obra no campo, que 
não foi impactada e se mantém operante apesar dos 
efeitos da pandemia.

Mesmo com a queda na produção, os reflexos 
da estiagem devem ser compensados, em parte, 
pela alta expressiva dos preços internos, uma 
vez que os efeitos da pandemia sobre o câmbio 
são responsáveis pela negociação da soja em 
patamares históricos – e que vão na contramão 

A elevação da taxa de câmbio poderia, também, 
ter feito os custos de produção despontarem. 
No entanto, o fato de os produtores brasileiros 
terem efetuado a compra antecipada de insumos 
agrícolas garantiu que os custos ficassem 
atrelados a uma menor taxa em relação ao câmbio 
atual. Soma-se a este cenário a demanda firme 
para exportações e a demanda interna aquecida 
(principalmente no que se refere à destinação de 
grãos para ração na cadeia pecuária) e tem-se a 

LOGÍSTICAS E INSUMOS

Até o momento, não houve ruptura no 
escoamento da produção em decorrência das 
medidas de prevenção à Covid-19: os terminais 
portuários estão em pleno funcionamento e não há 
interrupções dos modais rodoviário e ferroviário. 
Por outro lado, o aumento do dólar tem elevado 
o preço dos insumos importados e, mantida essa 
situação, pode haver impacto na próxima safra. 
Todavia, é importante ressaltar que a valorização da 
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BRASIL

No Brasil, ao mesmo tempo em que a 
normalização da produção gaúcha tem potencial 
para adicionar quase 10 milhões de toneladas à 
oferta nacional na próxima safra, também existe uma 
perspectiva de aumento da demanda interna. Esse 
aumento deve vir tanto dos segmentos de proteína 
animal, que também estão sendo beneficiados 
pela desvalorização do Real e, com isso, têm 
incentivos para aumentar a sua produção, quanto 
do setor energético, dado que hoje o percentual de 
biodiesel no diesel é de 12% e a legislação brasileira 
prevê que a mistura obrigatória do biocombustível 
avance um ponto percentual ao ano até alcançar o 
B15 (15% de biodiesel em 2023). Além do biodiesel, 
a produção de óleo de soja vai depender, também, 
de como se dará a recuperação dos bares e 
restaurantes, que são essenciais para garantir a 
boa remuneração dessa linha de produto. 

>>>> No que diz respeito ao câmbio, a sua 
imprevisibilidade é semelhante a sua importância 
para o produtor de soja brasileiro. A recente 
e abrupta desvalorização do Real deu-se pela 
ocorrência da pandemia em um ambiente 
econômico de tentativa de recuperação da 
situação fiscal do País, impactada pela crise 
ocorrida entre 2014 e 2017, por meio de reformas 
estruturais e de um programa de privatizações 
e concessões. A pandemia, além de acrescentar 
dificuldades à aprovação e à execução dessas 
reformas, agravou a situação fiscal brasileira 
em razão dos pacotes de auxílio editados pelo 
governo federal e aumentou as tensões políticas 
já existentes em razão das divergências referentes 
às medidas de combate à Covid-19.  Além disso, 
a essas questões internas também é possível 
acrescentar o tradicional “flight to quality” em 
direção à moeda americana, potencializado pelo 
baixíssimo juro real projetado no Brasil. <<<<     

O somatório desses fatores pode ter levado a 
uma desvalorização excessiva da moeda brasileira, 
levando a taxa de câmbio a beirar os R$ 6,00, 
mas o overshooting foi parcialmente revertido 
pelo expressivo resultado da balança comercial, 
impulsionado pelo crescimento das exportações, 
sobretudo dos produtos da cadeia do agronegócio. 

A continuidade de incertezas em relação à 
Covid-19, somada às tensões no cenário político, 
devem permanecer como fatores de risco para o 
câmbio. Espera-se uma tendência de recuperação 
mais lenta da economia, tornando provável que 
convivamos com um câmbio mais depreciado por 
mais tempo. Nesse cenário, a produção de soja 
continuará sendo beneficiada internacionalmente 

devido à atratividade de seus preços.

MERCADO INTERNACIONAL

No mercado internacional, a China continuará 

o processo de reposição de seu rebanho 

afetado pela Peste Suína Africana até, pelo 

menos, o começo de 2021. O consumo de soja 

permanecerá afetado pela menor demanda por 

ração. Por outro lado, dadas as consequências da 

doença, existe uma expectativa de que a China 

realize uma reforma em seu sistema produtivo, 

reduzindo as granjas informais e familiares e 

aumentando as empresariais, de maior porte, o 

que demandará, no médio prazo, mais insumos 

para alimentação.

>>>> Dada a continuidade da guerra comercial 
com os EUA, a China tende a priorizar as 
importações de soja brasileira. As relações 
sino-americanas e os desdobramentos da 
guerra comercial ainda são muito incertos. 
Nas últimas semanas, a China orientou as 
suas empresas estatais a suspenderem 
as importações de soja e de carne suína 
americanas. O pedido teria sido realizado 
depois de o presidente dos EUA, Donald 
Trump, afirmar que iniciaria um processo de 
eliminação do tratamento especial concedido 
a Hong Kong. Por outro lado, o USDA informou, 
recentemente, uma nova venda de soja de 132 
mil toneladas para a China, volume referente à 
safra 2020/21. <<<<

Enquanto os governos tentam entrar em 

acordo, as empresas chinesas seguem fazendo as 

suas compras, dividindo-se entre Brasil e Estados 

Unidos, recompondo seus estoques e mantendo 

as suas atividades em ritmo forte e acelerado. 

Um ponto interessante a observar é o spread 

entre os preços recentes dos contratos futuros 

de soja e milho, que aumentou significativamente 

no começo de 2020, atribuindo um certo prêmio 

para a cultura de soja em detrimento do milho. 

Como as culturas de soja e milho são realizadas 

em condições climáticas similares, os produtores 

norte-americanos frequentemente escolhem 

aumentar a área de um grão em detrimento 

de outro. Nesse contexto, do lado dos EUA, é 

provável que se observe uma migração parcial 

do plantio de milho para soja na próxima safra, o 

que deve aumentar a oferta do grão em âmbito 

global, com efeitos potencialmente negativos 

sobre os preços internacionais.
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 5. MILHO
O ano de 2019 foi excelente para a cultura 

do milho brasileiro. Impulsionada pela segunda 
safra, que alcançou altos níveis de rendimento, 
a produção atingiu 100 milhões de toneladas. 
Adicionalmente, uma colheita decepcionante nos 
EUA criou uma demanda externa extra pelo milho 
brasileiro, tornando o país o maior exportador do 
mundo com 44 milhões de toneladas. Ao mesmo 
tempo, a demanda interna do grão teve um forte 
crescimento devido às melhores perspectivas de 

Ao contrário da soja, a produção de milho 

gaúcha é basicamente destinada a atender à 

demanda do mercado interno e não tem expressão 

nas exportações. O preço acaba sendo bastante 

sensível a fatores locais, podendo ser afetado 

negativamente por uma boa expectativa para a 

segunda safra brasileira, mais concentrada na 

Região Centro-Oeste, uma vez que o aumento de 

oferta causaria uma queda de preços. 

Para a segunda safra, colhida a partir do meio do 

ano, as expectativas iniciais eram positivas, dado que 

a semeadura iniciada em janeiro vinha acontecendo 

de forma satisfatória até abril, com projeções 

também positivas em relação às exportações. 

A restrição de chuvas por cerca de 60 dias 

no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso 

do Sul reduziu as estimativas de produção da 

“safrinha”, ainda que, no estado do Mato Grosso, 

exportação para o setor de proteína animal após o 
surto da Peste Suína Africana na China. 

No Rio Grande do Sul, a relevância do milho se 
dá pelo fato de o Estado ser um grande produtor 
de carne e leite, culturas nas quais o grão participa 
como principal insumo. A safra deste ano também 
foi afetada pela estiagem, ainda que em menor 
proporção em relação à soja. Em área plantada, 
houve um aumento de 1,5% (em torno de dois mil 
hectares), mas a produção caiu 30,9% (1,8 milhão 
de toneladas a menos do que o estimado). 

o maior produtor nacional, o início da colheita 

venha mostrando bons resultados. Em relação 

às exportações, há uma tendência de queda de 

volume em relação à safra 2018/19. Apesar da 

desvalorização do Real em 2020, as estimativas 

apontam que a safra recorde norte-americana 

ainda poderá pesar sobre o volume dos embarques 

do Brasil.

O consumo mundial de milho sofreu uma 

redução, entre março e abril, devido à diminuição 

da demanda interna norte-americana, que deixou 

de destinar quase 9 milhões de toneladas do grão 

para a produção de etanol. Essa queda da demanda 

por etanol, por sua vez, ocorreu principalmente 

devido à crise no setor do petróleo. Paralelamente 

à queda da demanda que veio como consequência 

da pandemia, os preços do petróleo ainda foram 

prejudicados pelo embate entre Rússia e Arábia 

Saudita em torno de cortes na oferta. Os efeitos 
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que esses acontecimentos tiveram sobre o 

mercado de combustíveis levaram os EUA a fechar 

30 plantas processadoras de etanol de milho, no 

final de março, dado o baixo preço do petróleo no 

mercado internacional. 

Em relação à demanda interna brasileira, 

o consumo de combustíveis deve retomar na 

medida em que o distanciamento social for sendo 

flexibilizado. A queda do nível de renda e da 

capacidade de consumo da população, no entanto, 

deve manter o consumo em níveis abaixo dos 

anteriores à crise.

Quanto à demanda oriunda do setor de proteína 

animal, já foi possível notar uma pequena retração 

devido à preocupação com estoques que precisam 

ser comercializados e à queda no consumo de 

MERCADO INTERNACIONAL

No mercado internacional, conforme as medidas 

de distanciamento social vão sendo flexibilizadas 

nos EUA, o consumo de etanol vem reaquecendo. No 

entanto, a produção de etanol permanece inferior 

quando comparada a 2019 e, com isso, a tendência 

de queda no consumo de milho permanece. Por 

outro lado, conforme mencionado anteriormente, 

os produtores agrícolas norte-americanos devem 

carne do segmento de food service durante o 

período de quarentena. 

>>>> O impacto na renda causado pela crise 
sanitária pode prejudicar a demanda por alguns 
tipos de proteína animal, mas isso deverá gerar 
uma substituição por proteínas mais baratas, 
como o frango, por exemplo, sem impacto 
efetivo na demanda por grãos para ração. <<<<

Diante da valorização da moeda norte-

americana, que impulsionou as cotações do 

milho, muitos produtores estão aproveitando o 

momento para comercializar a produção atual e 

a futura, a fim de garantir uma margem positiva, 

visto que, provavelmente, o custo para a próxima 

safra deverá aumentar. 

começar a migrar uma parte de sua produção de 

milho para a cultura de soja, diminuindo a oferta 

global do produto. Essa migração pode ser um 

fator de rebalanceamento dos preços futuros do 

grão, uma vez que a demanda permanece menor. 

Além disso, as repercussões da guerra comercial 

entre EUA e China devem continuar ditando os 

rumos da produção agrícola norte-americana 

e podem influenciar, também, a demanda por 

milho brasileiro.

FONTES: CEPEA-ESALQ E TRADINGECONOMICS
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comportarão os preços de sua cultura concorrente, 
a soja, e das condições climáticas para a próxima 
safra. O desempenho do segmento de carnes 
do Estado, que tem o referido grão como 
importante insumo, também é relevante para a 
demanda interna. 

No entanto, é importante atentar-se ao fato 
de que o Rio Grande do Sul não é autossuficiente 
na produção de milho. Assim, o crescimento da 
pecuária gaúcha também continuará demandando 
milho de outros Estados produtores. 

é bastante representativa no contexto da produção 
brasileira, correspondendo a cerca de 70% do 
valor bruto produzido no País em 2019. Além disso, 
a cultura tem alcançado um papel significativo no 
cenário atual devido à baixa elasticidade-renda do 
produto e à alta demanda, no curto prazo, visto que o 
arroz é uma constante na cesta básica do brasileiro. 

com produtividade média de 8 toneladas por 
hectare. Na safra passada, a produtividade foi de 
7,5 toneladas por hectare.

>>>> O aumento da demanda por arroz, aliado 
à desvalorização do Real, que encarece as 
importações, tem ajudado a empurrar o preço 
da saca do grão ao maior patamar nominal dos 
últimos tempos. Assim, surge a oportunidade 
de não apenas reduzir a importação de países 
vizinhos – como Uruguai, Argentina e Paraguai 
– como aumentar as exportações, dado que 
hoje a produção tem como fim, basicamente, o 
suprimento do consumo interno. <<<<

 

 RIO GRANDE DO SUL

 Até o momento, as expectativas de 
estoques de passagem da safra 2019/20 são 
baixas, o que aponta uma tendência positiva 
para os preços da safra 2020/21. Além disso, 
os produtores gaúchos devem continuar 
acompanhando o desempenho da segunda safra 
brasileira, que irá influenciar a demanda para a 
próxima safra do Estado.

Para o futuro, a produção de milho gaúcha 
vai depender, principalmente, de como se 

     6. ARROZ
O Brasil é o maior produtor e consumidor de 

arroz fora da Ásia. Seu suprimento anual alcança, 
em média, 10 milhões de toneladas de arroz em 
casca para atender ao consumo interno de 12,14 
milhões de toneladas. A cadeia gaúcha do arroz 

Dado o impacto do isolamento social na 
demanda por alimentos não-perecíveis, o preço 
do arroz tem se mantido elevado ao longo de 
toda a cadeia, desde o valor pago ao produtor 
até o varejo, mesmo durante a colheita da 
safra. O aumento no preço da saca do grão, se 
sustentado, pode pressionar as margens das 
indústrias beneficiadoras de arroz. 

Apesar da forte estiagem que atingiu o Rio 
Grande do Sul, a cultura de arroz foi uma das 
menos impactadas, uma vez que sua plantação 
é irrigada através de reservatórios de água. As 
estimativas para a safra atual apontam para uma 
produção em torno de 7,6 milhões de toneladas, 

FONTE: CONAB
*Estimativa de produção CONAB

PRODUÇÃO DE ARROZ NO RIO GRANDE DO SUL

RS (MILHÕES DE TONELADAS) PART. RS/BR (%)

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19* 2019/20*2012/13
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ou de excesso de chuvas, destaca-se que estes 
podem ser fatores de atenção para a produção. 
Na comparação com outros grãos, os custos de 
produção do arroz são menores no que tange 
a fertilizantes e, nesse sentido, a cadeia tende 
a sofrer menos com os impactos das variações 
cambiais atuais. 

>>>> O mercado de arroz deve continuar 
com uma demanda mundial aquecida e, dado 
que, atualmente, os principais fatores de 
determinação dos preços internos têm sido as 
paridades de importação dos países vizinhos, o 
comportamento do dólar será determinante na 
formação desses preços. <<<<

MERCADO INTERNACIONAL

Em maio, o Índice da FAO (composto por 16 

preços de referência de exportação de arroz) 

registrou avanço pelo sexto mês consecutivo, 

indo para 250 pontos, com uma alta de 0,81% 

em relação a abril. Apesar da alta, o que chamou 

a atenção foram as expressivas reduções em 

todas as cotações da Tailândia e do Paquistão. 

Tal movimento pode estar atrelado à tentativa 

de redução na disparidade de preços em relação 

a outros players, para elevar a competitividade 

no mercado internacional. Na Tailândia, segundo 

maior exportador de arroz do mundo, as 

estimativas apontam para uma recuperação na 

próxima safra em relação a 2019/20, quando as 

condições climáticas e surtos de pragas afetaram 

severamente a produção. 

RIO GRANDE DO SUL

Com a colheita encerrada no Rio Grande 
do Sul, para além dos efeitos da Covid-19, os 
principais fatores de risco para a cadeia do grão 
dizem respeito à manutenção dos reservatórios 
de água para o plantio da próxima safra ou ao 
excesso de chuvas que provocam inundações 
em momentos críticos do processo produtivo. 
Apesar de não haver indícios prévios de escassez 

VOLUME DE IMPORTAÇÕES DE ARROZ POR PAÍS (2019)
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     7. TRIGO
O trigo, por ser um dos cereais mais consumidos 

globalmente e por fazer parte da cesta básica de 
diversos países, também registra desempenho 
similar ao do arroz no cenário atual de pandemia. 
Em relação a este produto, todavia, o Brasil possui 
uma dependência histórica de importações. Cerca 
de metade do volume consumido internamente 

O mercado doméstico de trigo apresentava 
baixa liquidez na comercialização, no começo 
de 2020, devido ao fato de os moinhos estarem 
abastecidos e realizando somente aquisições 
pontuais. Ao mesmo tempo em que a valorização 
do dólar frente ao Real é positiva para grãos 
exportáveis no Brasil, como soja e milho, ela implica 
maiores custos para produtos importados, como 
trigo, que apresentou a maior alta de preços em 
abril dentre os principais grãos. No caso do trigo, 
além da depreciação do câmbio, os preços foram 
afetados pela pouca disponibilidade de produto 

nos países do Mercosul. 

>>>> A Argentina, historicamente maior 
vendedor de trigo para o Brasil, está sofrendo 
com a paralisação dos portos em razão 
dos impactos das medidas de prevenção 
à Covid-19 – tanto que, ao final de abril, 
o país não tinha mais disponibilidade de 
trigo para a exportação. Além disso, a área 
plantada ainda traz muitas indefinições para 
a safra 2020/21 devido às incertezas sobre 
possíveis aumentos de impostos e sobre a 
tendência de aumento dos preços do grão 
argentino. <<<< 

é oriundo de outros países, principalmente da 
Argentina. Em fevereiro o Brasil importou 530,4 
mil toneladas de trigo para suprir a demanda 
interna, sendo que, desse total, 87,5% foram de 
origem argentina. 

Atrás apenas do Paraná, o Rio Grande do Sul se 
configura como o segundo maior produtor de trigo 
no Brasil. Todavia, a cultura do trigo não apresentou 
muitas oportunidades de rentabilidade, nas últimas 
safras, devido aos altos custos de produção. 

Já na safra 2019/20, no entanto, o avanço nos 
preços superou a elevação nos custos para os 
dois principais Estados produtores de trigo, algo 
que deve favorecer o plantio do cereal neste 
ano. No caso gaúcho, entretanto, é importante 
destacar que, mesmo que no presente momento 
os produtores de trigo estejam sendo beneficiados 
pela alta demanda e pelo alto preço de venda, 
nos últimos anos eles têm convivido com margens 
bastante negativas. Alguns ainda podem se 
encontrar em situação desfavorável, sem ter 
acumulado resultados positivos nos últimos anos, 
o que pode refletir em uma baixa capacidade de 
investimento na próxima safra. Por outro lado, 
ressalta-se que a maior parte dos produtores 
rotaciona essa produção com a soja, de modo a 
aproveitar a cultura de inverno do grão, não sendo 

tão prejudicados pela sua baixa rentabilidade.

FONTE: CONAB
*Estimativa de produção CONAB

PRODUÇÃO DE TRIGO NO RIO GRANDE DO SUL

RS (MILHÕES DE TONELADAS) PART. RS/BR (%)

2013/142012/13 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*
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MERCADO INTERNACIONAL

Em temos mundiais, as estimativas apontam 

para um aumento na produção de trigo, comparado 

com o consumo, tornando maiores os estoques do 

cereal. A expectativa para a safra 2020/2021 é de 

uma alta na produção mundial, impulsionada por 

importantes regiões exportadoras, com destaque 

para Argentina, Austrália, Canadá, Cazaquistão e 

Rússia. Por outro lado, as produções dos Estados 

Unidos e da Ucrânia devem cair ligeiramente. O 

suprimento abundante por parte dos exportadores 

tende a gerar uma concorrência crescente por 

participação de mercado, apesar de a demanda 

também ser projetada para ser recorde.

BRASIL E RIO GRANDE DO SUL

No Brasil, os preços atrativos devem resultar 
em maior área com a cultura e, até o momento, as 
condições climáticas favorecem o cultivo da nova 
safra de trigo que avança no Sul. A dificuldade 
de importação de parceiros comerciais como 

a Argentina tem levado o País a buscar novos 

parceiros comerciais até o ingresso da nova safra. 

>>>> Ao mesmo tempo, o cenário traz uma 
oportunidade para os produtores nacionais 
garantirem parte da demanda interna pelo 
produto – neste contexto, os produtores 
gaúchos podem ser beneficiados em razão 
da relevância do Estado na produção 
nacional. Todavia, ressalta-se que essa 
substituição de importações se daria apenas 
em parte, uma vez que existe uma diferença 
relevante de qualidade entre o grão nacional 
e o importado. <<<<

A partir disso, devemos observar um aumento 

de 10% da área cultivada no Brasil, sendo um 

crescimento de 20% a 25% no Rio Grande do 

Sul.  As previsões meteorológicas para o Estado 

são positivas para a safra, e os produtores estão 

otimistas com a perspectiva de preços mais altos. 

 

Perspectivas

FONTE: MDIC

VOLUME DE IMPORTAÇÕES DE TRIGO EM GRÃOS POR PAÍS (2019)
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depreciação cambial não impacte os custos ao 

produtor de maneira expressiva, sendo mandatória 

uma gestão adequada da aquisição de insumos 

nesse ambiente.  

No caso do arroz e do trigo, a significativa 

demanda por produtos que fazem parte da cesta 

básica dos consumidores se apresenta como uma 

vantagem para os dois grãos. O arroz foi beneficiado 

no início da pandemia pelos movimentos de alta 

demanda para estocagem. Passado esse momento, 

o grão brasileiro pode encontrar um espaço 

maior no mercado internacional, tendo em vista 

os preços em dólar em níveis baixos, que geram 

oportunidades de exportação. 

Na cadeia do trigo, por sua vez, o movimento 

recente do câmbio traz um impacto negativo para 

as indústrias e consumidores, uma vez que o Brasil 

é, historicamente, dependente de importações do 

grão. Por outro lado, com preços internacionais 

elevados, cria-se um incentivo à substituição 

dessas importações, ainda que seja uma 

substituição parcial uma vez que existe o fator 

qualidade atrelado ao trigo importado. Com 

isso, as estimativas dos produtores brasileiros 

de trigo seguem otimistas, dado que os preços 

atrativos devem resultar em uma maior área 

plantada com a cultura.

>>>> Neste momento de crise mundial, o Brasil 
reafirma sua posição como um fornecedor 
confiável no abastecimento de produtos 
agropecuários, e tem, no seu agronegócio, 
um importante ponto de sustentação da 
economia durante a pandemia, além de 
uma poderosa alavanca para a retomada. 
Mantendo-se atentos aos drivers específicos 
que regem cada um dos mercados, os 
produtores brasileiros e gaúchos certamente 
encontrarão oportunidades atrativas. <<<<

 8. EM SÍNTESE

A disseminação da Covid-19 pelo mundo 

trouxe diversas incertezas para a economia 

global, com reflexos negativos em diversos 

setores. No entanto, o setor do agronegócio 

brasileiro não apenas tem se mostrado resiliente 

no que diz respeito à continuidade de suas 

operações, como também tem sido beneficiado, 

principalmente, em função do comportamento 

do câmbio. Em termos globais, enquanto 

vários países e blocos têm tido problemas com 

distribuição e exportação de alimentos, o Brasil 

tem mantido as suas atividades, sem interrupções 

significativas, e exportado volumes recordes.

Olhando para os próximos meses e anos, a 

soja e o milho seguem com demanda firme, e 

os agentes já têm se engajado em negociações 

antecipadas para embarques futuros, buscando 

aproveitar os atuais níveis de preços. Além disso, 

já se vê concorrência, entre soja e milho, por 

espaços nos portos para o segundo semestre. 

Olhando para o futuro, soja e milho serão 

guiados por dois fatores centrais: a demanda 

chinesa e a variação do câmbio. Como um dos 

principais parceiros comerciais do Brasil, a China 

tem forte influência sobre as tendências para 

os grãos que fazem parte da nossa pauta de 

exportações. Nesse contexto, a continuidade da 

Peste Suína Africana e os desdobramentos da 

guerra comercial entre China e EUA devem estar 

constantemente no radar dos produtores. 

Do lado do câmbio, com os preços 

internacionais de grãos pressionados, a 

manutenção do Real desvalorizado favorece os 

exportadores, tornando os produtos brasileiros 

cada vez mais atraentes no mercado global. 

No entanto, é necessário atentar-se aos preços 

dos insumos atrelados ao dólar para que a 
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como executivo e consultor de empresas no setor 
financeiro e de agronegócios. Atuou como executivo 
de operações estruturadas na Bayer CropScience no 
Brasil e na alta gerência comercial e de marketing 
da divisão de produtos agro da BASF para América 
Latina, além de ter passagem pela área global de 
Business Development da Syngenta AG, em Basiléia, na 
Suíça. Sua vivência anterior à indústria de insumos foi 
desenvolvida em agentes financeiros de destaque no 
agronegócio, como o Grupo Rabobank e o Sicredi. 

É professor sênior da ESPM em cursos de 
pós-graduação/MBA, programas in-company e 
extensão, além de atuar como coordenador do 
Núcleo de Agronegócios da mesma instituição e de 
ser professor convidado da Unisinos e da PUCRS em 
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marketing e negócios internacionais. Ernani é graduado 
em Administração de Empresas (UFRGS), mestre em 
Administração e Negócios (PUCRS), pós-graduado 
em Marketing (ESPM) e titulado Master of Business 
Administration (INSEAD/França).

“

“

Diferentemente do que se observa em outros setores 
com os impactos do Covid-19, o agronegócio brasileiro 
demonstra sua resiliência e aumenta sua importância 
para a economia do País. Variáveis e desafios mais 
tradicionais continuam a ter influência preponderante 
no setor, complementadas, atualmente, pelas ameaças 
e oportunidades advindas da pandemia. No caso do 
segmento de grãos, a demanda interna e externa, o 
câmbio, a guerra comercial entre China e EUA e as 
condições climáticas têm sido os fatores de maior impacto 
na dinâmica de oferta e nos preços até o momento, e os 
desdobramentos de cada um deles devem permanecer 
no radar dos produtores. De modo geral, os produtores 
brasileiros de grãos acabam sendo beneficiados frente 
aos desafios enfrentados pelo resto do mundo e, com 
isso, o Brasil ganha mais confiança internacional como 
um importante fornecedor de produtos agropecuários no 
presente cenário de crise global.
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Brasil, recebeu um impulso fortíssimo durante a 
crise, e lojas compactas começam a ser instaladas 
nos grandes centros, posicionando-se nas rotas 
diárias dos clientes potenciais, com o intuito 
de ofertar-lhes o “pague e busque”. Se essas 
iniciativas conseguirem entregar a conveniência 
que o consumidor tem buscado cada vez mais, elas 

devem ganhar relevância.

SEGMENTOS DE BENS
DURÁVEIS

Já os segmentos de bens duráveis e consumo 
discricionário, como vestuário e calçados, 
eletrodomésticos, móveis, automóveis e outros, 
estão vendo suas vendas caírem fortemente desde o 
início do distanciamento social. Aqui, um primeiro e 
importante passo na análise do ambiente consiste em 
compreender em que medida essa queda representa 
vendas de fato perdidas e em que medida essas 
vendas foram, na verdade, apenas postergadas. 

>>>> Como regra geral, aqueles produtos cuja 
vida útil é mais curta e cuja compra representa 
mais um desejo e menos uma necessidade tendem 
a se encaixar na categoria de vendas perdidas. É 
o caso de segmentos como vestuário, calçados 
e combustíveis. No caso das varejistas de moda, 
as coleções e as datas comemorativas que estão 
sendo perdidas não poderão ser recuperadas, da 
mesma foram que o combustível não consumido 
agora por conta de viagens não realizadas não deve 
ser compensado mais à frente. <<<<

Nos demais segmentos, como automóveis, móveis 
e eletrodomésticos e materiais de construção, uma 
parte das compras que os consumidores deixaram de 
realizar neste momento em função da incerteza pode 
estar se acumulando na forma de demanda reprimida, 
sendo recuperada assim que eles retomarem sua 
confiança. Para esse grupo de varejistas de bens de 
consumo discricionário como um todo, o momento 
é de combinar bastante cautela na gestão financeira 
com o aproveitamento das ferramentas tecnológicas, 
possibilitando novas formas de operar e de chegar 
até seus clientes. É claro que, para alguns tipos de 
produtos, não existe entrega a domicílio. No entanto, 
a tecnologia permite a criação de ferramentas visando 
oferecer maior conveniência no processo de venda e 
fidelização do cliente. A partir do momento em que 
for restabelecida a plena liberdade de movimentação, 
esses segmentos devem iniciar um movimento de 
recuperação. 

>>>> No entanto, é importante destacar que a 
simples reabertura das lojas não significa que o 

Em Santa Catarina, sede de 16 das maiores 
varejistas do País, o comércio representa 
aproximadamente 15% do Valor Adicionado Bruto 
e 20% do total de empregos. Nos últimos anos, 
Santa Catarina tem figurado constantemente nas 
primeiras posições em termos de crescimento 
do varejo de todo o Brasil, segundo a PMC. 
Com a disseminação da Covid-19, o Estado 
foi um dos primeiros a aderir às medidas de 
distanciamento social, fechando comércios e 
parando a produção em diversos municípios. 
As ações abalaram a confiança dos empresários 
de comércio catarinenses, levando o índice de 
confiança apurado pela Fecomércio-SC a uma 
queda de 13,9% em abril. 

Em abril, de acordo com o levantamento 
realizado pela Federação das CDLs de Santa 
Catarina (FCDL/SC), 40,2% dos lojistas 
registraram um faturamento 50% menor. Após 
mais de 30 dias de distanciamento social, o 
Estado começou a permitir a reabertura de lojas 
e shoppings no final de abril – e o aumento do 
fluxo de pessoas vem garantindo ao comércio 
uma recuperação razoável. A primeira semana de 
reabertura ainda apontou para uma retração em 
relação ao mesmo período de 2019, mas em uma 
magnitude bem menor, de 9,5%. 
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